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 ( Medical Ethicsالسلوك المهني) 

 األنماط السلوكية 

إن التعريف العلمي للسلوك هو النشاط القوي )الظاهر املالحظ( والضعيف السلوك اإلنساني: 

)القابل للمالحظة( والذي يصدر عن الكائن احلي إثناء تفاعله مع البيئة، واإلنساني هو ما خيص 

 اإلنسان.

 :االنفعال. 1

جمموعة من مشاعر مؤملة )ضيق، توتر، غضب، قلق، شعور بالذنب، شعور  اإلحباط: -أ

معاجلة  أوبالعجز، صرف انتباه( تنتج عن وجود عائق حيول دون إشباع حاجة من احلاجات 

التحول  أوقد يلعب دورا مهما يف حتقيق الصحة النفسية  اإلحباطمشكلة من املشكالت لديك. 

العوامل املؤثرة على توافقك الشخصي. وكلما  أهمحاالت املرض النفسي، فهو يعترب من  إىلبها 

وثابرت يف جتاوز  اإلحباطومتاسك شخصيتك امنت واصلب استطعت حتمل  أعظمكانت قواك 

 ك.عوائقه ومشاعره وانطلقت يف احلياة حمققا هدف

 العوامل املؤثرة:

مستوى عتبة اإلحباط: فكلما استسلمت للعوائق اليت تواجهها وما يصاحبها من مشاعر  .1

اإلحباط بسرعة، وأكثرت من اللجوء إىل احليل النفسية )ميكانزمات التوافق( لتخفيف حدة تلك 

 املشاعر واستغرقت فيها فرتات طويلة كانت عتبة اإلحباط لديك منخفضة.
 إشباع حاجتك.الذي حيول بينك وحتقيق هدفك أو  قوة العائق .2

 شدة الرغبة يف اهلدف. .3
 عدم توافر أهداف بديلة. .4
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 الرتاكم اخلربي وجتارب اإلحباط السابقة. .5

 وسيلة ختطي اإلحباط: 

 استخدام نظام التهدئة الفوري......ويعترب منوذجا عمليا للسيطرة على ضغوط العمل. .1
الذهن......راجع املوقف من زواياه العدة وتذكر قول القائل )مع كل مشكلة السيطرة على  .2

 توجد فرصة الكتشاف حل املشكلة(.
 جيب أن تشعر بان ما تؤديه من أعمال له أهمية كبرية يف حتقيق أهداف العمل. .3
 هيئ نفسك ملواجهة أي عائق ولكن بتفكري اجيابي. .4
 اصرب على االحباطات مجيعا. .5
فرصة للشك بان يتسلل اىل قلبك وكن على يقني تام بان ما تنجزه من أعمال يكون ال تعطي  .6

 مشرفا.
 احتفظ بهدوئك وتذكر قول الرسول )ص(: )ارض مبا قسم اهلل لك، تكون أغنى الناس(. .7

 اضطراب الفزع: -2

هو احد اضطرابات القلق الشائعة جدا واليت جيهلها كثري من الناس حتى األطباء يف 

التخصصات األخرى، ويظهر الفزع على شكل نوبات من األعراض اجلسمية املفاجأة املصحوبة 

 باخلوف الشديد من املوت أو فقدان الوعي أو العقل.

 أعراض اضطراب الفزع:

نوبة الفزع: من اخلوف الشديد هي فرتة واضحة، تظهر فيها بعض األعراض التالية بشكل 

 مباغت وتصل ذروتها خالل دقائق:
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 خفقان القلب أو تسارع يف نبضاته واهتزاز عضلة الصدر اليسرى من فرط شدة دقات القلب. .1
 غثيان واضطراب اجلهاز اهلضمي. .2
 تعرق. .3
 ارجتاف األطراف أو إحساس باالرجتاف والرعشة. .4
 إحساس باالختناق أو ضيق تنفس. .5
 الشعور بالدوار أو عدم التوازن أو الثقل بالرأس. .6
 لى الذات أو اجلنون.اخلوف من فقد السيطرة ع .7
 التنميل أو الشعور بهبات من الربودة أو احلرارة. .8

هو نوبات فزع متكررة وغري متوقعة، ويتبعها خوف مستمر من حدوث أما اضطراب الفزع: 

 نوبات أخرى أو مضاعفات النوبات وجتنب اخلروج أو البقاء يف املنزل.

فزع بل هناك عوامل جتعل من هذا ليس هناك سبب حمدد الضطراب ال :اضطراب الفزع أسباب

 الشخص أو ذلك أكثر عرضة هلذا االضطراب من غريه.

 كيف حيدث اضطراب الفزع: 

تشري الدراسات إىل إن اجلهاز العصيب املستقل لدى مرضى الفزع يتسم باحلدة يف استجاباته 

للمثريات البسيطة، والبطء يف التكيف مع املثريات املتكررة. وذلك نتيجة خلل دماغي يف إفراز 

 بعض السياالت العصبية. 
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 اضطرابات أخرى تشبه اضطراب الفزع:

بأعراض القلق تشبه اضطراب الفزع ومن هذه االضطرابات القلق العام، كل االضطرابات اليت متيز 

الرهاب، الوسواس القهري، اعتالل اجلهاز العصيب املستقل بسبب اضطرابات الغدد الصماء، 

 املنبهات مثل القهوة والشاي واملخدرات.

 عالج الفزع: 

 ميكن عالج الفزع بطريقتني أساسيتني هما:

هذه العقاقري تعمل تعمل على زيادة مستويات مادة سريوتونني واليت  مضادات االكتئاب: .1

على ضبط عمل اجلهاز العصيب املركزي املستقل حبيث ال يستثار بنفس احلدة اليت تسبب 

 الفزع.
ويستخدم حلاالت الرهاب املصاحب الضطراب الفزع ومن  العالج النفسي غري الدوائي: .2

 أشكاله:
ملعريف بهدف تعديل أفكار املريض من خالل جلسات أسبوعية التثقيف الصحي، العالج السلوكي ا

 دقيقة على مدى عدة أسابيع.  50-30تستغرق كل منها 
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عالقة الطبيب بالمريض
الرئيسة تعتبر عالقة الطبيب بالمريض القضية

في أخالقيات الطب وتتمحور حولها كافة
المسائل األخالقية األخرى ذات الصلة 
:ة بالسلوك المهني وتشمل العناصر التالي

 أخالق الطبيب

واجبات الطبيب

 العالقات المهنية

  المسئوليات و الحقوق المهنية
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أخالق الطبيب : أوالً 

 االلتزام بقسم الطبيب

عالى اإلخالص و استشعار العبودية هلل سبحانه وت.

ر التحلـي بمكارم األخالق والبعد عن محقرات األمو
و صغائرها

  العرفان بالجميل لمن علموه

أن ال يخفي علما و أن ال يتجاهل جهد اآلخرين

دنه أن يكون قدوة في رعاية صحته و القيام بحق ب
.و مظهره العام
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 ً ب واجبات الطبي: ثانيا

واجبات الطبيب للمريض  ❖

واجبات الطبيب تجاه مهنته ❖

واجبات الطبيب تجاه المجتمع ❖

واجبات الطبيب تجاه نفسه❖
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واجبات الطبيب للمريض -1

احترام المريض -أوال 

اته حسن االستماع لشكوى المريض و فهم معان

.

ية تجنب التعالي على المريض أو النظرة الدون

له أو االستهزاء به أو السخرية منه مهما كان 

.مستواه العلمي أو االجتماعي متدنيا

 الرفق بالمريض عند الفحص  .

 على الطبيب أن يستخدم مهاراته في طمأنة

.            المريض و تخفيف مصابه 
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واجبات الطبيب للمريض -1

ضمان خصوصية المريض-ثانيا 

در ال يجوز للطبيب االطالع على عورة المريض إال بالق

، و الذي تقتضيه عملية الفحص و التشخيص و العالج

.  بعد االستئذان من المريض وفي حضور شخص ثالث

لق احترام وجهة نظر المريض خاصة في األمور التي تتع

يه به شخصيا و ال يمنع ذلك من توجيه المريض التوج

.  المناسب 
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الرعاية الشاملة للمريض–ثالثا 
رصه على تخفيف آالم المريض بكل ما يستطيعه و ما يتاح له من وسائل عالجية نفسية و مادية و إشعار المريض بح

العناية به ورعايته له 

ي التشخيص تسجيل الحالة الصحية للمريض و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع ف
.و العالج 

 التزام الدقة في الفحص الطبي و التشخيص .

وال إلى وصف العالج كتابةً و بوضوح مع تحديد مقاديره و طريقة استعماله وتنبيه المريض أو ذويه بحسب األح
لجراحي ضرورة التقيد باألسلوب الذي حدده للعالج و إلى اآلثار الجانبية المهمة و المتوقعة من ذلك العالج الطبي أو ا

 رصد المضاعفات الناجمة عن العالج الطبي أو الجراحي و المبادرة إلى عالجها متى أمكن ذلك.

 هذه وعليه في. على الطبيب أن ال يمتنع عن عالج مريض أو إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن اختصاصه
.  الحالة أن يجري له اإلسعافات الالزمة ثم يوجهه إلى أقرب مؤسسة صحية 

ية أو مميتة االستمرار في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعالج أو مستعص
.حتى اللحظات األخيرة من حياتهم 

عايته إلى االستمرار في تقديم العالج الالزم للمريض في الحاالت اإلسعافية حتى تزول الحاجة إليه أو حتى تنتقل ر
. طبيب كفء 
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احترام استقاللية المريض–واجبات الطبيب للمريض رابعا -1

فيها ال يجوز معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحاالت التي تتطلب تدخال طبيا طارئا و يتعذر
مة الحصول على الموافقة ألي سبب من األسباب ، أو إذا كان مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السال

لقانون ، و يتحقق رضاء المريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن كان كامل األهلية وفقا ل. العامة 
اً الوعي وبموافقة أحد أقربائه من الدرجة األولى و حتى الدرجة الثالثة في حالة كونه قاصراً أو فاقد
لك في أو فاقداً أّي شرط من شروط األهلية ، و تكون الموافقة كتابية في العمليات الجراحية و كذ

. العالج و الفحوصات التي قد تنجم عن أي منها آثار جانبية 

يقبلها على الطبيب أن ال يرغم المريض على عالج معين دون موافقته و عليه أن يقدم البدائل التي
.المريض 

عالج و على الطبيب في حالة رفض المريض العالج أن يشرح له اآلثار المترتبة على عدم تناوله ال
وفي التطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق و عدم مبالغة ، كما عليه أن يسجل إقرار المريض

.  مسئوليته حالة رفضه يوقع الطبيب و هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبي حتى يخلي الطبيب

 على الطبيب أن ال يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاه.
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تبصير المريض بطبيعة مرضه -واجبات الطبيب للمريض خامسا -

ظه تثقيف المريض عن مرضه خصوصا و عن صحته عموما ، وكيفية حف

صحته و وقايته من األمراض بالطرق المناسبة و الفعالة و من أهمها 

ى التثقيف المباشر وجها لوجه أو استخدام الوسائل الفعالة األخرى مت

توفرت له 

تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة المرضية و

أسبابها و مضاعفاتها و فائدة اإلجراءات التشخيصية و العالجية ، و

.تعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العالج بأسلوب واضح 
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حماية مصلحة المريض-سادسا واجبات الطبيب للمريض 

صودة أن تجرى الجراحة في مؤسسة عالجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء الجراحة المق
 .

ه على الطبيب أن ال يمتنع عن عالج مريض أو إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن اختصاص .
.وعليه في هذه الحالة أن يجري له اإلسعافات الالزمة ثم يوجهه إلى أقرب مؤسسة صحية 

حية تسمح ال يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العالج إال إذا كانت حالته الص
رار كتابي بذلك أو كان ذلك بناًء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إق
ي منه أو من أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة إن كان ناقص األهلية و يثبت ذلك في السجل الطب

. للمريض 

و ال يجوز االمتناع عن عالج المريض كما ال يجوز إنهاء حياة المريض ولو بناء على طلبه أو طلب
حققة به ليه أو وصيه أياً كان السبب سواء لتشوه شديد أو مرض مستعص ميئوس من شفائه أو مت

.الوفاة أو آلالم شديدة 

هنية قد يمكن للطبيب في غير الحاالت اإلسعافية أن يمتنع عن عالج المريض ألسباب شخصية أو م
د تؤدي إلى اإلخالل بجودة الخدمة المقدمة للمريض شريطة أن ال يضر ذلك بصحة المريض و وجو

من يقوم بعالج المريض بدالً عنه 
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كتمان سر المريض-سابعا واجبات الطبيب للمريض -

د عهد ال يجوز ألي ِطبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المريض ق
:تاليةإليه بهذا السر و ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بحكم عمله ، وذلك فيما عدا الحاالت ال

 إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه .

إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا ألي منهما.

مية إذا كان إفشاء السر لمنع وقوع جريمة فيكون اإلفشاء في هذه الحالة للسلطة الرس
.المختصة فقط 

لى إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية و بناء ع
.طلبها 

شاء إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر أفراد المجتمع و يكون إف
.السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط 
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واجبات الطبيب تجاه مهنته-

المهنةشرفعلىالحفاظ.

المهنةتطويرفياإلسهام ً ً وعلميا لمقاالتاكتابةوالدراساتواألبحاثخاللمنمعرفيا

.المستمرالتعليمو

طاتهنشاكلفيبهااالرتقاءعلىالعملوالطبيةالمهنةممارسةمعاييرعلىالمحافظة.

بهريضالمثقةيفقدأالوالمريضمعتعاملهفيونزاهتهبأمانتهيخلماكلعناالبتعاد

أفرادمنأحدمعأومعهطبيعيةغيرعالقاتإقامةأوالتدليسوالغشأساليبباستخدام

.الطبلمهنةاإلساءةشأنهمنماوكلنظاميةغيربطرقالماديالكسبأوعائلته

 تجنب السعي إلى الشهرة على حساب أخالقيات المهنة و أصولها .
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: واجبات الطبيب تجاه المجتمع -

عضواً يكونأنالطبيبعلى ً .بأمورهيهتموفيهيؤثرومعهيتعاملوالمجتمعفيحيويا

عنالغاإلبولذلكالموضوعةالصحيةالنظميتبعأنالطبيبعلىيجبالساريةاألمراضحاالتفي
.إجراءاتمنيلزممااتخاذوالمختصةللجهةالحاالتهذه

ةالطبيعيالبيئةوحمايةالصحةتعزيزعناصرمعاإليجابيالتعاملعلىالمجتمعيساعدأن
.المرضمنوالوقايةواالجتماعية

الصحيةوكياتبالسلااللتزامبأهميةأفرادهوتبصيرالمجتمعفيالصحيةبالتربيةالقيامعلىالحرص
الصحيةالرعايةبرامجكافةفيالفعالةوالمشاركة

المثلىبالطريقةاستخدامهاوالصحيةالمواردعلىالمحافظةفيمسئوليتهيدركأن

المقدمةالصحيةالخدماتبنوعيةاالرتقاءفيالمهنيةومهاراتهخبراتهومعلوماتهيسخرأن
الجودةبمعاييروااللتزامللمجتمع

الصحيةاجاتلالحتيتستجيبالتيالصحيةواألنظمةالسياساتتطويروصنعفيبفعاليةيشاركأن
المجتمعأفرادلكافةالصحيةالرعايةعلىالحصولفيالحقلحمايةوالموجهةللمجتمع
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واجبات الطبيب تجاه نفسه 

ية أن يكون على مستوى متقدم من المعرفة العلمية والعمل
في مجال اختصاصه 

 أن يعمل بصورة مستمرة على تنمية معارفه ومهاراته
المهنية 

ياته  أن يكون نموذجا في المحافظة على صحته في كل سلوك

أن يحمي نفسه من األخطار المحتملة في أثناء ممارسته
.المهنة 
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واجب الطبيب للمؤسسة التي يعمل بها 

 أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها .

 ًأن يحافظ على ممتلكاتها و أن يستخدمها استخداماً رشيدا

ها أن يكون فاعالً في اإلسهام في تطوير أداء المؤسسة و االرتقاء ب.

يمات أن يكون قدوة في االلتزام بالقوانين و اللوائح و األنظمة و التعل
السارية فيها بشرط عدم تعارضها مع المبادئ األساسية ألخالقيات

.المهنة 
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.حسن التصرف مع زمالئه❖

.تجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى ❖

.بذل الجهد في تعليم األطباء الذين يعملون ضمن الفريق الطبي أو من كان منهم تحت التدريب❖

ا ال يساوي على الطبيب أن يتوخى الدقة واألمانة في تقويمه أداء من يعملون أو يتدربون تحت إشرافه فال يبخس أحدا حقه ، كم❖
.بين المجتهد و المقصر في التقييم 

ذلك إذا الحظ الطبيب أن التدخل من قبل أحد زمالئه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سالمة ممارسته الطبية أو خشي أن يؤدي❖
ب ، بعيدا بطريقة حضارية وفي مكان مناس) التدخل إلى اإلضرار بالمريض فعليه مناقشة المسألة مع الزميل أو الرئيس المعني 

.و في حالة عدم االتفاق يرفع األمر للجهة المختصة للنظر فيه و اتخاذ القرار المناسب ( عن المريض

يفضل للطبيب أال يتقاضى أجراً مقابل عالج زميل له إال إذا قام بتسديده طرف ثالث ❖

ه بهم على الطبيب أن يحترم زمالء المهنة من غير األطباء و أن يقدر دورهم في عالج المرضى و العناية بهم و أن يبني عالقت❖
التزامهم على الثقة المتبادلة و التعاون البنّاء مما يخدم مصلحة المرضى و أن يبذل الجهد في تعليمهم و تدريبهم و التأكد من

.بمبادئ أخالقيات المهنة 

.أال ينتقص من المكانة العلمية أو العملية لزميل آخر و ال يحط من قدره أو يشيع عنه األخبار السيئة ❖

.أن يتعاون مع زمالئه على خدمة المرضى وتحسين الرعاية الصحية ❖

.أال يتوانى في االستعانة بزميل له لعالج مريض أو لالستشارة الطبية ❖

العالقات المهنية : 

العالقة بين الطبيب و زمالئه 
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أوبيالطسجلهفيالمدونةالمعلوماتعلىالحصولفيو،طبيبهيغيرأنفيالمريضحقاحترامالطبيبعلى➢
.المرضيةحالتهيشرحالذيالالزمالطبيالتقريرعلىالحصول

ستدعتاإذافعاليةأكثروسائللديهطبيبإلىأومرضهبنوعمختصطبيبإلىالمريضإحالةالطبيبعلىيجب➢
.المريضمصلحةفيذلككانمتىاإلحالةفييتباطأأنللطبيبيجوزالوذلكالمريضحالة

.رآخطبيبإلىإحالتهعندالمريضلعالجالزمةأنهايعتقدالتيالمعلوماتتقديمالمعالجالطبيبعلىيجب➢

والمريضةرغبتحقيقعنيمتنعأالالطبيبفعلى(مرضهيخصفيما)آخرطبيباستشارةفيالمريضرغبةعند➢
.لذلكالالزمةالمعلوماتوالتقاريرعلىالحصولللمريضيسهلأنعليه

ماليةألسبابأوشفائهمنالتيقنعدمبسببتحويلهتمالذيالمريضاستقبالعناالمتناععدم➢

إحالة المرضى 
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العالقة مع الهيئة التمريضية-

ورة واضحة على الطبيب أن يقوم بإصدار تعليماته الخاصة بالرعاية الطبية للمريض كتابة و بص❖
.

طريقة على الطبيب أن يحترم و يوقر أعضاء الهيئة التمريضية و أن يبدي مالحظاته المهنية ب❖
.حضارية 

ألوامره على الطبيب أن يستمع بجدية واحترام إلى مالحظات و آراء الهيئة التمريضية بالنسبة❖
.  العالجية حتى إذا تعارضت مع  رأيه 

ي عليها إذا رأت الممرضة أن أوامر الطبيب ال تتفق مع متطلبات الحالة الصحية للمريض فينبغ❖
حظات إبداء رأيها ومالحظاتها للطبيب بأدب واحترام ، و في حالة عدم استجابة الطبيب لهذه المال

عليها أن تسجل ذلك في ملف المريض و إبالغ مشرفة التمريض التخاذ ما يلزم

ة على الطبيب أن يساعد الهيئة التمريضية على تطوير معارفها العلمية ومهاراتها المهني❖
باستمرار 
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العالقة مع المهن الصحية المساعدة 

–ة أشع)على الطبيب أن تكون توجيهاته واضحة و محددة للهيئات الصحية المساعدة ❑
.ذلك أن يتأكد من تنفيذها كلما أمكن لهعليهو ( الخ... تخدير–عالج طبيعي –مختبر 

اح كلما أمكن على الهيئات الطبية المساعدة تنفيذ توجيهات الطبيب و مناقشته لالستيض❑
لهم ذلك و عليهم االلتزام بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز و إحالة 

.المرضى لمهنيين آخرين عند الحاجة 

اتهم على أعضاء الهيئة الصحية المساعدة تطوير و تحديث معارفهم و مهاراتهم و كفاء❑
المهنية باستمرار 
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المسئوليات والحقوق المهنية 

 على الطبيب أن يتابع أحدث التطورات المهنية في مجال تخصصه و أال يتوانى في التفاعل معها  .

ه المريض إال في الطبيب مسئول تجاه المريض عن بذل أقصى العناية الممكنة و ليس بتحقيق الغاية و ال يكون الطبيب مسئوالً تجا
.الحاالت التي يحددها القانون 

عاملين معه على الطبيب أال يتوانى في اإلبالغ من خالل التسلسل الوظيفي عن خطأ مهني أو تقصير أو تقييم لغير األكفاء من ال.

ال يجوز للطبيب أن يميز بين زمالئه أو معاونيه ألي سبب

اكزهم األدبية أو يجب على الطبيب المساواة في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التمييز بينهم في الرعاية الطبية بسبب تباين مر
.االجتماعية أو شعوره الشخصي نحوهم   أو االنتماء الديني أو العرقي أو الجنس 

ة بأمانة و على الطبيب اإلدالء بشهادته أمام السلطات المختصة متى ما طلب منه ذلك كما عليه أال يمتنع عن تحرير التقارير الطبي
.دقة وفقاً للنظم المعمول بها و ال يجوز إكراه الطبيب وإرغامه على الشهادة بغير الحقيقة 

 على الطبيب أن يراعي هللا و ضميره إذا طلب منه تقييم زميل له و ذلك بأال يبالغ بالمدح و أن ال يبخسه حقه.

زمالئه على الطبيب المريض بمرض من األمراض السارية أال ينخرط في أي نشاط من شأنه المجازفة بنقل العدوى إلى المرضى أو
.و أن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها 
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الحقــوق المهنيــة 

من األشخاص أن يُعامل من المجتمع باحترام و تقدير و أن تَُوفََّر له كافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيره
. الطبيعيين 

ات أن يوفر له المجتمع وسائل التدريب و التأهيل العلمي و وضع النظم التي تضمن الجودة النوعية للمؤسس
.الصحية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها 

ات و أن تتاح له فرص التعليم الطبي المستمر سواء من خالل المؤتمرات أو الندوات و اللقاءات العلمية و المكتب
.البعثات الدراسية و غيرها

 عدم إكراهه مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو االمتناع عن عمل يتعلق بممارسة مهنته إال في حدود
. القانون 

 أن ال يوقف أو يمنع عن ممارسة المهنة إال في حدود القانون.

يوفر له الطبيب شأنه شأن أي إنسان آخر يُحاسب على ما يرتكبه من مخالفات ألحكام القانون و من حق الطبيب أن
.المجتمع الحماية القانونية و حق الدفاع في حالة اتهامه بخرق أحكام القانون 

D 21



السياسة الصحية

توزيع الموارد الطبية المحدودة-

مهنيةخبراتمنلديهمماتوظيففيتتمثلأخالقيةمسئوليةاألطباءعاتقعلىتقع

وأالمحدودةالطبيةالمواردبتوزيعالخاصةالقراراتاتخاذعمليةفيالمشاركةفي

.المريضمصلحةحمايةيكفلبمااستهالكها،ترشيد

بيةطمعاييرإلىالمحدودةالطبيةالمواردتوزيعقراراتاتخاذعمليةتستندأنيجب

مدى:رالمعاييهذهتتضمنو.للمريضالصحيةالحالةتستدعيهبماترتبطوأخالقية

وفيالوفاة،وقوعواحتمالالعالج،ومدةالمحدودة،المواردلهذهالمريضاحتياج

.العالجلنجاحالالزمةالمواردحجمالحاالت،بعض
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مستوىالتوفيرفيالعدالةتحقيقإلىترميسياساتاقتراحعلىالعملاألطباءعلى▪
.المجتمعأفرادلجميعالصحيةالرعايةمنالمالئم

رقوالطاإلجراءاتاختيارعند،اآلتيةاألخالقيةاالعتباراتبمراعاةاألطباءويلتزم▪
:الصحيةللرعايةمالئممستوىتحقيقتضمنالتيالعالجيةالوقائية

العالجيالبرنامجمنالمريضاستفادةمدى-أ

العالجمنالمريضاستفادةاحتمال-ب

االستفادةهذهمدةج-

العالجتكلفة-د

.  عدد المرضى الذين سيستفيدون من العالج -ه
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رعايةتشملالالتيالوظائفمنغيرهاأوإداريةبمهاميقومونالذيناألطباءعلى

ماتااللتزاتتوقفوال.األولالمقامفيالمرضىاحتياجاتيضعواأنمباشرةالمرضى

.لمريضلرعايةمباشرةبصورةيتضمنالمنصباالطبيبيتقلدعندمالألطباءاألخالقية

علىاعيةاجتمأمكانتماليةالشخصيةمصلحتهيقدَّمأنظروفأيتحتللطبيبيجوزال

.يعالجهالذيالمريضمصلحة

بأيالقيامأوالمستشفىالمريضبإدخالالمتعلقةقراراتهيبنيأنللطبيبيجوزال

الربحبغرضالعالجيةأوالتشخيصيةاإلجراءاتأواألدويةوصفمنطبيةإجراءات

.الفعليةالمريضحاجةإلىالنظردونالمادي
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فيلكيةمأسهمعلىالحصولذلكفيبماقانونيةتعاقديةعالقاتفيالدخولفيالحقلألطباء

بلدالفيالنافذةالقوانينالحكاموفقا)األجهزةأوالصحيةالمنتجاتأوالصحيةالمنشآت

(المعني

يلياممراعاةعليهالطبيبفيهايشاركالتيالمؤسساتمنأيإلىالمريضتحويلحالةوفي

:

oغيرهاعنمتميزةالمنشأةهذهتكونأن.

oاالختيارحريةالمريضإعطاءفعليهكذلكتكنلمإذا.

oالمنشأةتلكإلىالتحويليكونأن ً فيضالمرييمكثوأالالمريضلحالةضروريا

.المطلوبمناكثروقتاالمنشأة
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   الثالثة  محاضره  

 

 ( Medical Ethicsالسلوك المهني) 

هو مزاج يوصف بالشعور بالبؤس وغالبا يصبح الشخص هادئا، قليل النشاط احلزن: -ب

وانطوائي، يعترب احلزن هو عكس السعادة وهو شبيه باهلم، األسى، الكآبة، البؤس واحلزن هو 

شعور بعدم الرضا عما حيدث أما مشاكل أو ظروف خارجة عن أرادة اإلنسان جتعله حتت ظرف 

ة وال بالطمأنينة يقولون أن اإلنسان ال يستطعم السعادة إال أذا ضغط نفسي ال يشعر معه بالراح

ذاق طعم احلزن. فقد يأتي احلزن من الفراق واجلرح واخليانة والغدر وحتى الفقر, فكل إنسان 

على هذه األرض البد أن يكون قد شعر حبزن يف وقت ما. ولكن األحزان ختتلف مبقادير فهنالك 

يطة وهناك من يكون حزنه اكرب من اجلبال. العالج الديين يعترب من يبتلى احلزن يف مواقف بس

 أفضل وسيلة لكي يتخلص كل إنسان من احلزن. 

 خياجل الشخص حني عمله تصرفا غري الئق اجتماعيا أو مهنيا.هو شعور  احلرج: -ج

لالهانة هو شعور بشري يشعر باالهانة أو االتهام، اخلجل احلقيقي يكون مصاحبا  اخلجل: -ح

حقيقية أو اتهام حقيقي، إما اخلجل الزائف هو شعور زائف بدون أسباب حقيقة. يسيطر 

اخلجل على اإلنسان يف درجات خمتلفة منها ما هو طفيف ومنها ما هو كبري إىل درجة يفشل 

   فيها اإلنسان ويفقد دوره الفعال يف احلياة االجتماعية.

 أسباب اخلجل:

 عية.فقدان املهارات االجتما .1

 احلساسية الزائدة للشخص من الناحية النفسية واجلسدية. .2



2 

رفقة أشخاص ال ميتلكون القدرة العقلية نفسها أو لديهم تصرفات خمجلة مما تؤدي إىل  .3

 اخلجل الزائد.

هو شعور قوي ومزعج جتاه خطر، أما حقيقي أو خيالي وميكن تقسيم اخلوف إىل  اخلوف: -خ

  نوعني:

شأ عن مواقف تهدد اإلنسان بأخطار حقيقية مثل اخلوف من خوف موضوعي: والذي ين .1

 احليوان املفرتس.

خوف غري موضوعي )رهاب(:الذي ينشأ من مواقف ال تهدد اإلنسان بأخطار حقيقية   .2

 املغلقة. األماكنكاخلوف من الظالم أو اخلوف من 

 عالمات اخلوف:

 سرعة نبضات القلب. .1

 الشعور بالتوتر. .2

 جفاف الفم. .3

 عرق راحة اليد.زيادة  .4

 فقدان الشهية، الشعور بالتعب، صعوبة التنفس. .5

 طريقة لطرد اخلوف من حياتك:

 االعرتاف باخلوف. .1

 فصل اخلوف عن املوقف الذي تسبب فيه. .2

هي ردة فعل عاطفية إلحساس الشخص باملساس بكرامته مما يؤدي إىل حدوث  الغضب: -د

يف تصرفاته حني يغضب ويف تعابري  ن وضوحاخالف أو نزاع. الغضب هو احد أكثر مشاعر اإلنسا

وقد حذر اإلسالم من الغضب بأنه وجهه. وقد يرافق الغضب امحرار أو بكاء يف بعض األحيان 

 باب من أبواب الشيطان.
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 أسباب الغضب:   

 اإلرهاق. .1

 اجلوع. .2

 املرض. .3

 العوامل اجلينية. .4

 الغضب.مواجهة مصدر األمل هو العامل الرئيسي املسئول عن  .5

 خربة الغضب:

 مير الشخص بعمليات إدراكية واعية أثناء التعامل مع الغضب وهم ثالث:

 التعبري عن الغضب. .1

 كبح الغضب )عدم التعبري عن الغضب(. .2

 الغضب اهلادئ. .3

 اسرتاتيجيات التعامل مع الغضب:

 االسرتخاء. .1

 البناء اإلدراكي. .2

 حل املشكلة. .3

 مهارات االتصال والتواصل. .4

 الدعابة.روح  .5

 تغري البيئة. .6

 االستشارة النفسية الطبية. .7

 القلق -ذ

 اليأس -ر
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 الندم -ز
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 المحاضره الرابعه  

 ( Medical Ethicsالسلوك المهني) 

 مبادئ آداب المهنة في مراحل التطور الحضارية 

إن جند . اآلنإن آداب املهنة وتطورات و تطورات التشخيصية وحتديد املرض وتطوره يف احلضارة القدمية وحلد 

القدماء قد وضعوا األسس الصحية والبدائية ملا حنن عليه اآلن ولنا يف أجدادنا القدماء أسوة حسنة يف جمال التطور 

 . ومعرفة املرض

 : السلوكية القيم والتق اليد والعادات  

كان األطباء العرب واملسلمون يعرفون عن األمراض كمعلومات نظرية قد ورثوها من اليونان ولكن مل يبقى الطب العربي 

 اإلسالمي معتمدا على هذه النظرية لذلك استمروا يف البحث واملتابعة.

 -:وضع األطباء العرب واملسلمني القدماء األسس التالية لغرض حتديد ومعرفة املرض

 حب االستماع لقصة املرض وحتليل شكوى املريض. 1-

 التأمل واملراقبة كوسيلة للتشخيص ومعرفة املرض. -2

 االستعانة باليد يف الفحص والتشخيص وحتديد املرض. -3

 استعمال اآلالت يف التشخيص. -4

 فحص اإلفرازات املختلفة ومعرفتها وحتديد املرض. -5

 والتشريح.تشخيص الوفاة  -6

 : حب االستماع لقصة املرض وحتليل شكوى املريض -1

يؤخذ تاريخ املريض بصورة دقيقة بعد سؤال املريض بالوسائل اليت ال تسئ إليه وبصورة إنسانية ولعدم توفر 

 املختربات والوسائل اإلشعاعية يتم حتليل ما يقوله املريض من قبل الطبيب.
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 : للتشخيص ومعرفة املرضالتأمل واملراقبة كوسيلة  -2

وصف كل حالة مقارنة باحلالة االعتيادية وذلك مبالحظة الوسائل التالية ومبا  وحددواالقدماء املرضى  األطباءالحظ 

 . (Clinical Examination)نسميه بالفحص السريري 

 :  Colorاللون  -أ

قال الطبيب الرازي حول أمراض الكبد املختلفة بالتعرف على اللون حيث قال )ان اللون دليل على أكثر األمراض 

واإلدرار  ،اخلضرة إىلمثل أمراض الكبد فان املكبود يف أكثر األحيان تتعرف على لونه فهو مائل إىل الصفرة ورمبا 

يعمل بصورة صحيحة واللون يكون بسبب املرارة )املادة  الكبد ال إنواخلروج يشبهان لون اللحم وهذا يدل على 

 )انسداد قناة الصفراء(. أي واألمعاءكان االنسداد يف املرارة  إذاالصفراء( وقد خيرج خروج ابيض اللون 

 : Breathing  التنفس -ب

اهتم األطباء القدماء جبهاز النفس ألهميته يف استمرار احلياة وقال الرازي )من عرف انه يتنفس تنفسا متوترا من دون 

ضيق التنفس يزداد عندما ينام املريض على ظهره(.  إنحركة فانه يشكو من الربو أو ما يسمى بتنفس االنتصاب، إي 

 ضيق اجملاري التنفسية(. أوخلل يف الدم  وقال أيضا إن التنفس يدل على ثالثة علل: )ورم،

 : New bornمالحظة املولود اجلديد -ج

إن األمور اليت ذكرها األطباء القدماء حول الطفل ال خيتلف كثريا عن املالحظات املوجودة حاليا حول الطفل املولود   

 -:وتتميز مبا يلي 

 حركات الطفل وبكاءه. 1 -

 الرضاعة االعتيادية وتناول الطعام. -2

 النوم )ينام الطفل كثريا(. – 3

 واإلدرار(.مالحظات فضالت الطفل )اخلروج  -4

 :  Skin changes مالحظة الطفح اجللدي )تغري اجللد( -د

فرق الرازي بأنواع الطفح الذي يظهر على اجللد من نوعيته وشكله وحدته مثل الفرق بني اجلدري واجلمرة 

 اخلبيثة.
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 : االستعانة باليد يف الفحص والتشخيص -3

لقد كان الكثري من العلماء مثل )الرازي، الطربي، ابن سينا و الزهراوي( حيددون الكثري من األمراض يف  :احلس -أ

الفم واحلنجرة بالفحص املباشر بواسطة أصابع اليد وكانوا يتعرفون على املرض بدقة عالية وقد مت تشخيص شلل 

 إذالكن قيل  اإلعياءهو داء   Cancerاء السرطان احلبال الصوتية واألورام املختلفة يف احلنجرة.وصف قدماء األطب

ناشئة فيه خشونة  أصولوقتله وهو ورم صلب له  إال إنسانيف  رآهيوقف فال يزيد لكن مل  أنله  أمكن أولهحلق يف 

كاحلمص ثم يكرب حجمه ويكون  يبدأشديد ورمبا  أيومتتد يف جوانبه وعروق خضر ويتزايد ويعظم مع امل متدرج 

 شديد. األمل

 : فحص النبض بامللمس -ب

االختالف يف النبض )يف  أسبابوشرح  أنواعهالعرب واملسلمني القدماء بالنبض حيث قام الرازي بتحديد  األطباءاهتم 

يدل على إن القلب ال يقوى على زيادة يف ضخ الدم والعكس يف الزيادة، كذلك قال الة النبض الضعيف والبطئ ح

 الرازي إن أمراض القلب تؤدي إىل ضيق التنفس وقله كفاءته.

 )وتعين فحص منطقة الصدر والبطن بإصبع اليد(:Percussion النقر أو الطرق -ج

ابن سينا )هو جتمع السوائل خارج األوعية الدموية( مثل البطن تكون مملوئة بسوائل زائدة  حيدث عن ذلك الطبيب

 يرتاح من األمل. يتقيءوعند ضربه باليد سوف تسمع صوت يشبه الطبل وحيدث غثيان وعندما 

 : Movement and Sensation  اختبارات احلس واحلركة -د

 الرازي حبركة العضو املصاب. أوصىيف حالة الكسور  -1

 عرف الرازي السكتة القلبية وهو توقف النبض، واستطاع أن يفرق بني السكتة القلبية وبني فقدان الوعي. -2

حيدث الشلل يف اإلطراف أو يف طرف واحد من اجلسم  (Poliomyelitis)يقول الرازي عن شلل األطفال  -3

 ومينع الطفل من املشي.

 Diagnostic Instrument: ت يف التشخيص ومعرفة املرضاستعمال اآلال -4

   :استعمال املدس يف معرفة األكياس واألورام -أ

 املدس هو آلة لتشخيص األورام واألكياس وذلك بسحب كمية من السوائل املوجود فيه ملعرفته.
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 :استعمال املرآة واللولب يف حتديد األمراض النسائية -ب 

املرآة للكشف عن األمراض النسائية وقد مت استخدام جهاز كاملنقار للمهبل مساه اللولب وميكنه كان الرازي يستعمل 

 حتديد األورام النسائية يف الرحم وغريها.

 :فحص اإلفرازات يف معرفة املرض -5

 Vomiting: مراقبة القيء -أ

 أو يءكان دمويا فان مصدره )املر وإذاخملوط بالدم  أوعند مراقبنا للقيء علينا معرفة هل انه من املواد الغذائية فقط 

من الطحال وغريها وقد يكون السبب انفجار وعاء دموي  أواملعدة  إىلدم من الكبد ووصل  أو األنفنزف من  أواملعدة 

 املعدة. أو يءنتيجة ورم من املر

 : Stool Observation مراقبة اخلروج -ب

 كرار حدوث اإلسهال يف األطفال عند ظهور األسنان والربد أو تعفن احلليب.متابعة اخلروج: فقد فسر الرازي ت -1

فسر األطباء القدماء العرب واملسلمني الديدان اليت تصيب اإلنسان مثال )اإلسكارس، الديدان الشريطية،  -2

 االنكلستوما وغريها(.

 :  Urine Observation مراقبة اإلدرار -ج

الدموية  األوعيةنتيجة لتمزق  اإلدرارتناول الرازي أعراض التهاب اجملاري البولية والكلية واستنتج )إن وجود الدم يف 

 (.طارئة إلصابةيف الكلية وغريها وقد حيدث 

وقد أكد األطباء العرب على التهاب اجملاري البولية )الكلية واملثانة( فأعطو وصفا اللتهاب املثانة والقيح املوجود يف  

اإلدرار وقد قالوا إن القيح عندما يتواجد مع اإلدرار يؤدي إىل ارتفاع يف حرارة اجلسم واحلرقة يف اإلدرار مع اآلم يف 

 الظهر واخلاصرة. 

 : ة والتشريحتشخيص الوفا -6

الدموية وتوقف التنفس.  األوعيةالوفاة استنادا على حركة التنفس وحركة القلب وسريان الدم يف  األقدمونقد حدد  -أ

وحديثا فان جهاز التنفس االصطناعي جيعل املريض يتنفس لكنه فاقد الوعي لفرتة من الزمن وعند رفع اجلهاز عنه 

 فانه ميوت بعد فرتة قصرية.
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 من احلاالت مت االعتقاد بأنه مات ولكنة بعد إجراء بعض املساعدة له استعاد نفسه واستعاد احلياة.كثريا  -ب

اهتم األطباء القدماء مبوضوع تشريح املوتى ملعرفة أسباب الوفاة وقد أوضح ابن النفيس )تشريح احلروق الصغرية يف  -ج

وأيضا مت معرفة سبب الوفاة باخلنق الن اخلنق يدفع الدم إىل اجللد يؤدي اآلالم يف اإلحياء ويف األموات ال يوجد 

 اخلارج إي خارج اجلسم.

 



1 
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